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Quem trabalha satisfeito, trabalha melhor. Este lema já é conhecido no mercado e tem norteado o 
trabalho de muitos gestores Brasil afora.  
 
Uma das melhores formas de aumentar a produtividade de uma empresa é descobrir se as 
pessoas que nela trabalham fazem o que estão preparadas para fazer. O mapeamento de 
competências é uma das alternativas encontradas para o redirecionamento de recursos.  
 
De acordo com Maristela Moura, que é pós-graduada em NeuroPsicologia e realiza o trabalho de 
Mapeamento de Competências há dez anos, é muito comum ver pessoas receberem promoções 
profissionais e não se adaptarem ao novo cargo. "Uma pessoa que apresenta um forte perfil de 
habilidade para trabalhos burocráticos, de organização e cumprimento de prazos e que trabalha 
bem com planilhas e elaboração de relatórios, jamais poderá ser um bom coordenador de uma 
equipe de vendas", exemplifica.  
 
O trabalho de mapeamento de competências busca definir o perfil profissional da pessoa e 
mostrar a ela os melhores caminhos para sua maior satisfação e produtividade. Por meio de um 
laudo grafológico e outro astrológico, Maristela analisa as metas futuras do profissional e projeta 
cenários promissores nos quais ele poderá se destacar. "São duas linhas heterodoxas, mas que 
me dão entre 75 e 80% de informações seguras sobre o perfil da pessoa", diz.  
 
O mapeamento pode ser feito tanto em pessoas físicas, que desejam um direcionamento de 
carreira, quanto em pessoas jurídicas, que precisam de uma base para a readequação de talentos 
dentro da empresa e, conseqüentemente, um aumento de produtividade.  
 
No caso de empresas, o trabalho é feito primeiramente com o gestor que está solicitando o 
mapeamento. Nesta etapa, Maristela busca saber o que a empresa pretende, quais são seus 
objetivos e de quais informações precisa. Ela enfatiza que, neste caso, é importante a empresa já 
ter feito um trabalho de definição de metas por meio do seu departamento de Recursos Humanos.  
 
A segunda parte do processo consiste na coleta de dados pessoais de cada profissional a ser 
analisado, como data e local de nascimento, por exemplo, para a análise astrológica, e uma 
redação para o laudo grafológico. A análise de cada profissional demora cerca de uma semana 
para ser finalizada e no caso das empresas, se restringe apenas a questões profissionais.  
 
Quando o mapeamento é solicitado por uma pessoa física, a abertura é maior, e por isso a análise 
pode abordar também questões pessoais, como relacionamentos familiares, atividades de lazer e 
vida social.  
 
Ao final do mapeamento são feitas duas entrevistas - uma com o gestor que solicitou o trabalho, 
para que sejam expostas todas as questões e resultados obtidos, e outra com cada um dos 
profissionais analisados. Assim, tanto gestor quanto colaborador têm uma visão geral das 
habilidades de cada profissional e um relatório de compatibilidade com as suas atividades.  
 
Empresas que utilizam o mapeamento de competências e descobrem a melhor maneira de 
aproveitar os seus talentos internos sentem rapidamente as diferenças. Os colaboradores são 
redirecionados para atividades que gostam e têm uma grande melhora na qualidade de vida, pois 
se sentem mais satisfeitos no trabalho e transmitem esta satisfação em outros meios. 
Profissionalmente, há um aumento de cerca de 30% na produtividade de cada um dos 
profissionais que passa pela realocação.  
 
O mapeamento de competências é, portanto, uma ferramenta muito útil para as empresas que 
desejam melhorar o seu desempenho nos negócios sem ampliar o seu quadro profissional.  



"Todas as pessoas têm talentos. Alguns mais desenvolvidos, outros ainda em potencial. Algumas 
pessoas tiveram ambientes mais favoráveis para desenvolver seus dons; outras não tiverem essa 
mesma oportunidade, o que não significa que não tenham habilidades altamente favoráveis... O 
mapeamento de competências tem exatamente esta função, pois os relatórios permitem uma 
melhor realocação dos talentos, visando tornar os resultados mais consistentes", conclui 
Maristela. 
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